


 

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WIRALODRA  

Nomor: 240.1/PER/R.UW/VIII/2018 

TENTANG  

MONITORING DAN EVALUASI KERJASAMA  

UNIVERSITAS WIRALODRA  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

REKTOR UNIVERSITAS WIRALODRA 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengukur ketercapaian kerjasama 

Universitas  Wiralodra dengan Mitra Kerja, maka perlu 

dilakukan monitoring dan evaluasi; 

b. bahwa untuk melaksankanan monitoring dan evaluasi 

tersebut perlu diatur dalam ketentuan monitoring dan 

evaluasi kerjasama Universitas Wiralodra dengan Mitra 

Kerja;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  

dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan  

Peraturan Rektor tentang Monitoring dan Evaluasi Kerja 

Sama Universitas Wiralodra. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang   

Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003;  

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen; 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi;  

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi; 

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 

Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi; 

6. Peraturan Yayasan Wiralodra Indramayu Nomor :  

01/PER/YWI/XI/2013 tentang Statuta Universitas 

Wiralodra; 

7. Keputusan Pembina Wiralodra Indramayu Nomor : 

KEP.09/R/YWI/V/2018 Tentang Pengangkatan Rektor 

Universitas Wiralodra Masa Bhakti 2018-2022 Atas Nama 



Saudara Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si.;  

8. Peraturan Rektor Universitas Wiralodra Nomor : 

228.1/PER/R.UW/VI/2018 tentang Kerjasama Universitas 

Wiralodra; 

9. Keputusan Rektor Universitas Wiralodra Nomor : 229.3 

SK/R.UW/VI/2018 tentang Pedoman Kerjasama 

Universitas Wiralodra. 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : Peraturan Rektor Tentang Monitoring dan Evaluasi Kerja 

Sama Universitas Wiralodra. 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 

1. Universitas Wiralodra, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan 

pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam 

berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dan jika memenuhi 

syarat, Universitas dapat menyelenggarakan pendidikan profesi yang 

selanjutnya disingkat UNWIR 

2. Rektor adalah Rektor UNWIR. 

3. Wakil Rektor III adalah penaggung jawab bagian kerja sama. 

4. Tim Monitoring dan Evaluasi adalah tim yang diberi tugas oleh Rektor/Wakil 

Rektor III untuk melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama. 

5. Monitoring dan Evaluasi adalah kegiatan memonitor dan mengevaluasi 

pelaksanaan kerja sama yang dilakukan UNWIR dengan mitra meliputi 

jangka waktu, kegiatan yang telah dilakukan, personal yang melakukan dan 

lain-lain. 

BAB II  

RUANG LINGKUP 

 

Pasal 2 

Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi 

1. Pelaksanaan monitoring pelaksanaan kerjasama yang dilakukan UNWIR 

dengan Mitra Kerja; 



2. Evaluasi pelaksanaan kerjasama yang dilakukan UNWIR dengan Mitra 

Kerja; 

 

BAB III  

POROSEDUR PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI 

 

Pasal 3 

Pelaksanan Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama meliputi tahapan : 

1. Perencanaan  

2. Pelaksanaan 

3. Pembuatan laporan 

4. Penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi  

 

BAB V 

PELAKSANA MONITORING DAN EVALUASI  

 

Bagian Kesatu  

Organisasi Pelakasana Monitoring dan Evaluasi Kerja sama  

 

Paragraf 1 

Penanggung jawab 

 

Pasal 4 

1. Penanggung jawab Monitoring dan Evaluasi terdiri atas: 

a. Rektor; dan 

b. Wakil Rektor III. 

2. Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki wewenang 

dan tanggung jawab Membentuk dan mengesahkan tim pelaksana 

monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama; 

3. Wakil Rektor III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki 

wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut: 

a. Menyusun dan mengusulkan tim monitoring dan evaluasi kerja sama 

dengan mempertimbangkan kebutuhan dan substansi pokok-pokok 

evaluasi pelaksanaan kerja sama; 

b. Memeriksa hasil laporan tim monitoring dan evaluasi; 

c. memfasilitasi proses kegiatan monitoring dan evaluasi kerja sama ; 

d. menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi kerja sama kepada 

Rektor.  



Paragraf 2 

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kerja sama 

 

Pasal 5 

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kerja sama dilakukan dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

a. Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dilaksanakan 

oleh Bagian Hubungan Masyarakat serta unit lain yang relevan di 

Universitas Wiralodra dan mitra kerja; 

b. Setiap pelaksanaan kerja sama wajib dilaksanakan dengan kegiatan 

pemantauan dan evaluasi, baik evaluasi proses maupun evaluasi akhir 

program yang berupa laporan tertulis; 

c. monitoring dilakukan untuk menjamin agar tahap-tahap pekerjaan dapat 

terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan; 

d. untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan kerja sama, Rektor, bila 

dianggap perlu dan atas persetujuan pihak yang bekerja sama, menunjuk 

seseorang/tim untuk melakukan kunjungan kerja untuk memantau dan 

mengevaluasi pelaksanaan kerja sama ke tempat pelaksanaan kegiatan 

kerja sama, atas biaya program kegiatan kerja sama; 

e. bentuk kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh seseorang 

atau tim harus sesuai dengan perencanaan kegiatan kerja sama dan 

disepakati oleh (tim) pemantau dan evaluasi serta pihak yang bekerja sama; 

f. Tim monitoring terdiri atas orang yang ahli/menguasai prinsip-prinsip 

monitoring dan seluk-beluk jenis kegiatan yang diawasi; 

g. monitoring dilakukan dengan merujuk kepada faktor-faktor kelayakan untuk 

suatu pelaksanaan pekerjaan; 

h. masukan hasil pemantauan dan evaluasi dilakukan secara tertulis 

diserahkan kepada Rektor dengan tembusan kepada penanggungjawab 

pelaksana kerja sama selambat-lambatnya sepuluh hari setelah kegiatan 

peninjauan dan evaluasi dilaksanakan; 

i. hasil monitoring dijadikan bahan untuk mengevaluasi apakah suatu 

kegiatan kerja sama dapat dilanjutkan, diperbaiki, atau diambil keputusan 

lain; 

j. evaluasi hasil kegiatan kerja sama dilakukan oleh tim evaluasi yang 

terdiri atas Universitas, mitra kerja, dan/atau pihak eksternal/pihak lain yang 

memiliki otoritas untuk melakukan evaluasi yang disetujui secara bersama; 

k. apabila dilakukan pemantauan dan evaluasi serta dalam jeda waktu 1 

tahun tidak terjadi kegiatan kerja sama maka nota kerja sama ditinjau 

kembali untuk dilanjutkan atau dihentikan; 



Paragraf 3 

Prosedur Penetapan Tim Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama 

 

Pasal 6 

1. Rektor menetapkan seseorang/tim yang bertanggungjawab terhadap 

pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerja sama sesuai dengan usulan dari 

Wakil Rektor III. 

2. Penetapan pelaksana monitoring kerja sama didasarkan pada kebutuhan 

evaluasi. 

3. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab atas 

pelaksanaan secara teknis dan administratif kepada Rektor melalui Wakil 

Rektor III. 

 

Paragraf 4 

Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi 

Kerjasama 

 

Pasal 7 

1. Penyusunan pelaporan monitoring dan evaluasi kerja sama merupakan 

bentuk pertanggungjawaban Tim pelaksana yang harus dilaporakn kepada 

Rektor untuk dijadikan dasar penetapan rencana tindak lanjut kerja sama.  

2. Sistematika Penyusunan laporan meliputi :  

a. Kata Pengantar, Lembar Pengesahan.  

b. BAB I Berisi : Pendahuluan, Dasar hukum, Tujuan, Ruang Lingkup.  

c. BAB II : sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai : 

(1) nama program kerja sama; 

(2) rasional dilaksanakannya kerja sama; 

(3) tujuan/sasaran kerja sama; 

(4) bidang dan cakupan kegiatan; 

(5) bentuk/jenis kegiatan; 

(6) jangka waktu kegiatan; 

(7) institusi dan unit kerja yang terlibat; 

(8) sumber daya yang digunakan meliputi sumber daya manusia dan 

non manusia; 

(9) hasil-hasil kuantitatif dan kualitatif kegiatan kerja sama; 



(10) manfaat, kelebihan dan kekurangan implementasi kegiatan kerja 

sama; serta 

(11) Kemajuan dan evaluasi pelaksanaan (proses). 

d. BAB III : Kesimpulan dan rekomendasi.  

e. BAB IV Penutup  

 

BAB VII  

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 8 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 
 
 

Ditetapkan di Indramayu 
pada tanggal 1 Agustus 2018 

Rektor 
 
 
 
 

Dr. Ujang Suratno, SH. M.Si.  
 


